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SERIA O WHATSAPP O NOVO UBER? 

 

Diogo Baptista 

 

O presente documento é um texto-base da matéria desenvolvida para o site Linha 

Defensiva. A presente versão, embora tenha buscado a simplificação, registra os detalhes e 

apontamentos da pesquisa sobre o tema.
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Uber e WhatsApp: duas moedas da mesma face? 

Atualmente, notícias envolvendo o aplicativo Uber, incluindo mobilizações e, até 

mesmo, agressões, são constantes em veículos de comunicação. A discussão gira em torno se 

os serviços de transporte prestados por carros particulares pelo Uber se equiparam àqueles 

realizados por táxis. Para alguns, ambos desenvolveriam a mesma atividade, enquanto a Uber 

sustenta que a atividade se insere na ideia de “transporte colaborativo”. 

Após a polêmica sobre o serviço oferecido pelo Uber, concebido nos moldes do 

serviço de táxi, o WhatsApp aparenta ser o próximo alvo. Para alguns, o serviço de envio de 

mensagens de texto e de chamadas faria com que o aplicativo se equiparasse às operadoras de 

telefonia, devendo se sujeitar as mesmas regras. 

Para a compreensão do problema, é necessário analisar de forma individual o serviço 

oferecido pela Uber, apontando as questões principais, os argumentos utilizados de ambos os 

lados e a insuficiência de alguns destes, para, em seguida, analisar a questão envolvendo o 

WhatsApp. 

 

As regras do jogo: o transporte individual remunerado 

A Lei Federal nº 12.587/2012 (Lei de Mobilidade Urbana) indica que o serviço de 

utilidade pública de transporte individual remunerado será regulado pelos Municípios (art. 
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12). Especificamente aos serviços de táxi, a lei é expressa em sujeitar o exercício da atividade 

à autorização municipal (art. 12-A).
2
 

Art. 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser 
outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo 

poder público local. 

Além disso, a profissão de taxista é regulada pela Lei Federal nº 12.468/2011,
3
 

indicando ser o transporte público individual remunerado atividade privativa de taxistas: 

Art. 2º É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de 
veículo automotor, próprio ou de terceiros, para o transporte público 

individual remunerado de passageiros, cuja capacidade será de, no 

máximo, 7 (sete) passageiros. 

A regulamentação deste serviço implica em uma série de deveres para o taxista 

(como a realização de cursos específicos e obtenção de certificação própria) e condições para 

exercer o serviço (como o pagamento de taxa anual para vistoria do veículo e pré-fixação da 

tarifa), embora também possa ter vantagens, como a isenção de alguns impostos. 

Já o serviço de transporte oferecido pela empresa Uber não segue tais regras, pois 

não é formalmente considerado como “serviço de táxi”. A Uber possibilita que usuários, 

através de um aplicativo para smartphones, encontrem motoristas cadastrados no site para 

transportá-los, tendo por principais atrativos o conforto e o barateamento do serviço. O baixo 

custo poderia ser explicado por não seguir regras próprias de táxis, mas não é o que parece 

ser.
4
 

Os motoristas cadastrados na Uber, por exemplo, estão sujeitos a impostos, como o 

que se dá pela prestação de serviços (ISS),
5
 o que não implica na afirmação de que isto seria 
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legalizá-los:
6
 a incidência do imposto se dá com a mera prestação do serviço (não é demais 

ressaltar que incide até mesmo imposto de renda sobre o dinheiro do tráfico de drogas).  

Embora o serviço seja mais barato e cômodo, isto não é argumento suficiente para 

considerar a Uber como amparado na lei. O principal argumento dos adeptos do serviço é o 

direito à livre concorrência. Já a Uber afirma que não presta “transporte público” de 

passageiros,
7
 mas um transporte privado. Para alguns, bastaria “regulamentar o serviço” e, 

enquanto não regulamentado, o serviço seria legal.
8
 

 

1) Ausência de regulamentação? 

É preciso deixar claro que, juridicamente, o serviço de transporte individual 

remunerado não é um “serviço público”, mas um “serviço de utilidade pública”.
9
 Ora 

chamados de “atividades privadas regulamentadas”, tratam-se de atividades que não são de 

obrigatória prestação pelo Poder Público, mas estão sujeitos à livre iniciativa, isto é, qualquer 

pessoa pode prestar tais atividades. 

É correto afirmar que na livre iniciativa tudo aquilo que não está proibido está 

permitido, o que não exclui a possibilidade de regulação estatal. 

Isto porque tais atividades repercutem na coletividade (razão pelo qual são chamados 

de “serviços de utilidade pública”), e razões de ordem pública faz com que estas atividades 

estejam sujeitas à autorização e regulação.
10

 A ordenação dos transportes terrestres, neste 

caso, também encontra fundamento no art. 178 da Constituição Federal. 

Assim, mesmo os “serviços de utilidade pública”, por potencialmente afetar a 

coletividade, podem ser regulados pelo Poder Público. Enquanto o serviço de táxi é 

regulamentado, o serviço prestado pela Uber não é. Assim, este serviço poderia, em tese, ser 

regulamentado. 
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O problema aqui, portanto, seriam: (i) os serviços prestados pela Uber e por taxistas 

são iguais? (ii) poderiam ambos realizar a mesma atividade em diferentes condições? 

 

2) Transporte privado de passageiros? 

Como já visto anteriormente, a Uber não presta um “serviço público”, mas um 

“serviço de utilidade pública”, voltada à livre iniciativa (CF, art. 170). Não se trata, portanto, 

de serviço de transporte coletivo, pois este é prestado pelos Municípios (CF, art. 30, V), muito 

embora seja um serviço de transporte público individual (art. 4º, VIII, da Lei de Mobilidade 

Urbana). 

Por se inserir na livre iniciativa, o exercício da atividade é acessível a todos, nos 

termos da lei (CF, art. 170, parágrafo único). Ocorre que alguns autores sustentam que o 

transporte “público” individual é atividade privativa de taxistas, e já estaria regulamentado, 

enquanto que a Uber prestaria um serviço de transporte “privado” de passageiros e, por ainda 

não estar regulamentado, seria de livre exercício.
11

 

Saber se o aplicativo da Uber oferece um serviço de “transporte público” ou de 

“transporte privado” é o ponto central da discussão, pois repercute de modo direto em todas as 

argumentações sobre a legalidade ou não da atividade. Isto porque, como já visto, o 

“transporte público individual” é regulamentado (serviço de táxi), enquanto que a outra 

modalidade não. 

Neste sentido, o judiciário carioca decidiu, em caráter liminar, que a regulação estatal 

em atividade da iniciativa privada somente se daria quando demonstradamente de sê-la 

razoável (princípio da proporcionalidade), mediante a existência de “falhas de mercado”.
12

 

Contudo, da análise do art. 4º parece se verificar que será “público” quando acessível 

a todos, e “privado” quando não aberto ao público. Fato é que a Uber presta um serviço de 

transporte de passageiros, e para utilizar do serviço bastaria a utilização do aplicativo no 

smartphone além de realizar o cadastro no site, podendo qualquer um se cadastrar. Por este 

ponto de vista, o serviço seria, assim, aberto ao público. 
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Assim, considerando ser transporte “público” individual, questiona-se: se a lei indica 

que o transporte público individual é atividade privativa de taxistas (art. 2º da Lei Federal nº 

12.468/11), os motoristas na Uber estariam exercendo ilegalmente a profissão?
13

 Contudo, 

seria possível a lei determinar ser privativo a certos profissionais as atividades privadas 

regulamentadas? 

 

3) Livre iniciativa e concorrência? 

Toda liberdade encontra limites. Não é diferente com o direito à livre iniciativa e a 

liberdade de concorrência.  

Tendo por fundamento a liberdade individual e a valorização do trabalho, o direito à 

livre iniciativa consiste no livre exercício de qualquer atividade econômica por qualquer um 

que se predisponha a tanto, nos termos da lei (CF, art. 170, parágrafo único). A atuação 

concomitante de diversos atores em um mesmo segmento implica na necessidade de livre 

concorrência, de modo a possibilitar a competitividade entre os players no mercado, 

pressupondo igualdade de oportunidades entre eles: para o mesmo jogo, as regras hão de ser 

iguais. 

Art. 170. (...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de 

órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

Por esta razão, o STF entende que as empresas estatais que explorem atividade 

econômica strictu sensu devem se sujeitar ao mesmo regime tributário das empresas privadas, 

sob pena de violação à livre concorrência (RE 399.307 AgR, RE 363.412 AgR, RE 363.412 

AgR). 

A violação à livre concorrência não se limita ao abuso do poder econômico que vise 

à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros 

(CF, art. 170), mas por qualquer prática que vise eliminar a competitividade no mercado (art. 

36, I, da Lei nº 12.529/2011). A regulação estatal se fará necessária para assegurar a própria 

liberdade de concorrência e a livre iniciativa, compatibilizando-se com os demais princípios 

da ordem econômica (e.g. defesa do consumidor). 
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 Para Carlos Roberto Osório, secretário estadual de transportes do Rio de Janeiro, “o agente policial 

entendendo poderá encaminhar o motorista à delegacia por exercício irregular da profissão”. (Cf. RODRIGUES, 

Matheus. Motoristas do Uber poderão ser detidos no Rio, diz secretário. G1, Rio de Janeiro, 2015. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/motoristas-do-uber-poderao-ser-detidos-no-rio-diz-

secretario.html>. Acesso em: 14 ago. 2015.) 
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A regulação estatal se justifica, portanto, por razões de interesse coletivo e para 

possibilitar o bom funcionamento do mercado que, embora não haja uma perfeita igualdade 

de condições (workable competition), se busca corrigir as falhas do modelo concorrencial 

(market failures). 

Ao se considerar que o serviço de transporte prestado através da Uber é igual ao 

prestado por taxistas, dois problemas aqui podem ser visualizados: (i) o exercício da atividade 

de transporte público individual em diferentes condições aos taxistas e motoristas na Uber 

violaria a livre concorrência por inexistir igualdade de condições? (ii) se a livre iniciativa 

também encontra limites na lei (CF, art. 170, § único), a Uber não estaria violando o art. 2º da 

Lei Federal nº 12.468/2011 (que indica ser a atividade privativa de taxistas) e arts. 12 e 12-A 

da Lei Federal nº 12.587/2012 (que exige autorização municipal para prestar o serviço de 

transporte público individual). 

Na Espanha, a justiça madrilenha parece ter se aproximado da segunda opção, 

suspendendo cautelarmente o serviço sob o argumento de que sua prestação se dava sem o 

atendimento de requisitos legais para o transporte de passageiros,
14

 o que incluía a 

necessidade de autorização administrativa, caracterizando uma concorrência desleal. Já a 

Uber, que havia informado recorrer à Comissão Europeia,
15

 sustenta que sua atividade não 

consiste no transporte de pessoas, mas em uma intermediação entre passageiros e motoristas 

(“transporte colaborativo”). 

Pelo que se expôs, se conclui que a questão da legalidade da Uber decorre de pontos 

de vista. Serviço público ou privado de passageiros? Transporte de pessoas ou transporte 

colaborativo? Pode haver transporte colaborativo visando o lucro? 

 

Seria o WhatsApp o novo Uber? 

Seguindo a “onda Uber”, algumas operadoras de telefonia vêm afirmando que o 

WhatsApp também seria uma ameaça para o desenvolvimento de suas atividades,
16

 pois a 
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 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2. Madrid. Medidas cautelares previas nº 707/2014. Magistrado-Juez Sr. 
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<http://economia.elpais.com/economia/2015/03/30/actualidad/1427743689_515738.html>. Acesso em: 14 ago. 

2015. 
16

 Cf. MIOZZO, Júlia. Efeito Uber? Executivos de teles agora consideram o WhatsApp uma “ameaça”. 

InfoMoney, 2015. Disponível em: <http://startse.infomoney.com.br/portal/2015/08/05/13043/efeito-uber-

executivos-de-teles-agora-consideram-o-whatsapp-uma-ameaa>. Acesso em: 14 ago. 2015. 
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ausência de regulamentação dos serviços oferecidos pelo aplicativo traz desequilíbrio para o 

setor, gerando concorrência desleal. 

Para Amos Genish, presidente Telefónica S.A., controladora da operadora Vivo, o 

WhatsApp estaria utilizando a infra-estrutura das companhias,
17

 funcionando, na prática, 

como uma operadora de telefonia. Para o mesmo, “não é admissível uma empresa prover 

serviço de voz sem licença do regulador, usando os números das demais operadoras e sem 

pagar impostos”. 

Esta lógica, contudo, permitiria dizer que o Skype e até mesmo o saudoso MSN 

Messenger gerariam concorrência desleal ao permitir o envio de mensagens de texto (texting), 

chamadas de voz (voice chat) e de vídeo (video calling). A conversação por voz, por exemplo, 

se dá através do método VoIP (voice over IP). 

Embora conhecida por possibilitar realizar ligações telefônicas pela internet  

(convertendo dados digitais em analógicos), o VoIP, ou “voz sobre IP”, não se limita a esta 

funcionalidade, abrangendo qualquer comunicação por voz através da internet. A distinção, 

no entanto, estará na forma de “comutação” (switching). 

A comutação é definida como “o mecanismo para mover a informação entre 

diferentes redes e segmentos de rede”,
18

 se classificando em comutação de circuito 

(mecanismo próprio do sistema telefônico) ou comutação de pacotes (própria de redes de 

computadores). Portanto, a conversação entre computadores e entre computador para telefone 

utiliza diferentes métodos de comunicação. 

Pelas características do WhatsApp, se deduz que o tráfego de dados, incluindo a 

conversação por voz, se utiliza da comutação por pacotes, dependendo tão somente da 

conexão à internet dos usuários.
19

 O mesmo se dá nas aplicações de instant messaging, como 

o então MSN Messenger: a conversação se utilizava da rede de computadores. Não há, 

propriamente, uma ligação telefônica (entendida de modo convencional). 

Já a utilização do número de telefone do usuário, no caso, seria apenas a título de 

identificação no aplicativo (login), pelo que também poderia ser substituída por outra 
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 Cf. FOLHA DE S. PAULO. WhatsApp é „pirataria pura‟, afirma presidente da Vivo. São Paulo, 2015. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1666187-whatsapp-e-pirataria-pura-afirma-
presidente-da-vivo.shtml>. Acesso em: 14 ago. 2015. 
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 TITTEL, Ed. Teoria e problemas de rede de computadores. trad. Walter da Cunha Borelli. Porto Alegre: 

Bookman, 2003, p. 102-103. 
19

 Neste sentido: TECHADVISORY.ORG. WhatsApp adds VoIP voice calling for Android. 2015. Disponível 

em: <http://www.techadvisory.org/2015/04/whatsapp-adds-voip-voice-calling-for-android>. Acesso em: 14 ago. 

2015. 
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identificação única (pelo CPF da pessoa, por exemplo). Trata-se de meio de facilitar a 

identificação dos usuários, viabilizando a comunicação. A questão, regulamentada pela Res. 

nº 83/1998 da ANATEL (Regulamento de Numeração), não permite concluir que a utilização 

o número de telefone para tais fins seja impedida. 

É que, para que seja possível a utilização das funcionalidade do WhatsApp é 

necessária a conexão com a rede de computadores. Depende, portanto, do pagamento dos 

custos cobrados pelas operadoras para utilização da internet (que, além de ser alto, não possui 

velocidades satisfatórias). Isto é, o aplicativo não insere o usuário em serviço móvel pessoal 

(art. 4º da Res. nº 477/2007 da ANATEL), mas se limita a transmitir dados pela internet, isto 

é, se utiliza de uma infra-estrutura já existente.  

Visto por este lado, seria possível então considerar o serviços de instant messaging 

como “free riders”? 

O fato é que, ao se considerar o WhatsApp ilegal e, consequentemente, todos os 

serviços de instant messaging, poderíamos cogitar do retorno à “comunicação instantânea” 

por e-mail, isto até a Empresa de Correios e Telégrafos invocar monopólio na prestação do 

serviço. 


